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Во став 4 точка 4 зборовите: „да остварува определен
извоз на југословенски стоки за потребите на странските
лица што ги застапува" се заменуваат со зборовите: „да
обезбеди определен извоз на југословенски стоки со посредство на странските лица што ги застапува".
Во став 5, на крајот, по зборот: „кооперација" се додаваат запирка и зборовите: „односно на договор за деловно-техничка соработка, ако предмет на тие договори е
УКАЗ
заедничката соработка во производството на стоки за изЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И
воз".
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА
Став 6 се менува и гласи:
СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО
„Ако во составот на работната организација или на
сложената организација на здружен труд повеќе основни
Се прогласува Законот за измени и дополненија на
организации на здружен труд односно работни организаЗаконот за прометот на стоки и услуги со странство, што
ции се запишуваат во судскиот регистар за вршење работи
го урвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот
на надворешнотрговски промет, со актот од став 3 точка 3
на републиките и покраините од 10 декември 1986 година.
на овој член се утврдува кои работи ќе ги вршат основните организации на здружен труд односно работните оргаП бр. 644
низации, при што за извоз и увоз на ист вид стоки и за ис10 декември 1986 година
ти видови услуги не можат да се запишат во судскиот реБелград
гистар две "или повеќе основни организации на здружен
Претседател
труд во составот на работната организација, како ни две
на Претседателството на
или повеќе прометни работни Организации во составот на
СФРЈ,
сложената организација на здружен труд, освен ако во
Синан Хасани, е. р.
вршењето на одделни стопански услуги се обезбедува натамошна поделба на работите, ако поради природата на
Претседател
стопанските услуги е потребно да се вршат во различни
на Собранието на СФРЈ,
седишта, ако се во прашање различни програми на стоИво Врандечиќ, еј р.
панските услуги и ел.".
По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„Со актот од став 3 точка 3 на овој член, основните
ЗАКОН
организации на здружен труд запишани во судскиот регитар за вршење работи на надворешнотрговски промет во
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
составот на работната организација и работните органиПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО
зации запишани во судскиот регистар за вршење работи
на надворешнотрговски промет во составот на сложената
Член V
организација на здружен труд можат, заради заеднички
Во Законот за прометот на стоки и услуги со страннастап на странскиот пазар и остварување на други деловство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85 и 38/86) во член
ни цели, да утврдат работната односно сложената органи4 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:
зација на здружен труд да ги склучува и извршува работи„Под надворешнотрговски промет во смисла на овој
те на надворешнотрговски промет со странски лица, за
закон се подразбира и продажбата на сто^И од домашно
кои тие.организации се запишани во судскиот регистар, да
производство во слободните царински продавници и во ' вршат работи на посредување во надворешнотрговскиот
специјализираните складови на странски стоки и стоки од
промет и да основаат претпријатија, претставништва и "дедомашно производство од член 69 на овој закон.**.
ловни единици во странство, ако лицата што ќе ги вршат
овие работи ги исполнуваат пропишаните услови за
Член 2
стручно вршење на работи на надворешнотргсвски промет а за работи на посредување во надворешнотрговскиот
Во член 8 став 3 во точка З по зборот: „заедница" се
промет - и ако основните организации на здружен труд во
додаваат зборовите: „односно со друг самоуправен општ
составот на работната организација односно работните
акт донесен во согласност со законот*'.
организации во составот на сложената организација на
Во став 4 точка 2 по зборот: „производство*' се става
здружен труд ги исполнуваат пропишаните услови за
точка, а зборовите: „и самиот да врши определен дел од
вршење на тие работи. Правото на вршење на тие работи
својот надворешнртрговски промет" се бришат и се додасе запишува во судскиот регистар.".
ва нови реченица која гласи: „Тој услов го исполнува орДосегашните ст. 7 до 10 стануваат ст. 8 до 11.
ганизацијата на здружен труд со извоз на стоки од сопственото производство и услуги на облагородување, со извоз на стоки на други организации на здружен труд во
Член 3
рамките на работната организација односно на сложената
Во
член
13
став
3
зборовите:
„на Југославија" се бриорганизација на здружен труд во чиј состав е производшат, а зборовите: „шест месеци" се заменуваат со збороствената организација на здружен труд или со извоз во
вите: „од завршната сметка на организациите на здружен
рамките на договорите за производствена кооперација односно на договорите за деловно-техничка соработка склу- труд утврди дека".
чени со други производствени организации на здружен
Во став 4 зборовите: „шест месеци не ги извршуваат"
труд, ако предмет на тие договдри е заедничката соработсе заменуваат со зборовите: „во претходната година не ги
ка во производството на стоки за извоз.*'.
извршиле".

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
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Член 4
Во член 25 став 1 зборовите: „и до банките што според прописите, ги примаат пријавите за склучените договори за увоз" се заменуваат со зборовите: „и до банките
овластени за работи со странство".
Член 5
Во член 67 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Организацијата на здружен труд на која и е издадено одобрение инвестиционите работи во странство да ги
наплати со увоз на стоки, може увозот според тоа одобрение да го изврши без посебна регистрација во смисла на
член 8 од ОВОЈ закон, а организацијата на здружен труд на
која, врз основа на спроведената постапка од чл. 40 до 42
на овој закон, А е доверена изградба на инвестиционен објект во земјата, може без посебна регистрација да ги увезува стоките што и се потребни за изградбата на тој објект.".
Член 6
Во член 82 став 2 зборовите: „надворешната трговија" се заменуваат со зборот: „финансиите \
Во став 4 зборовите: „во рок од 60 дена од денот на
извршениот извоз" се заменуваат со зборовите: „во со закон пропишаните рокови".
Член 7
В<$ член 91 по став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои
гласат:
„Средствата за работа од став 1 на овој член за кои е
пропишан слободен увоз или условно слободен увоз, се
увезуваат слободно, средствата за работа за кои е пропишано дека се увезуваат врз основа на дозвола можат да се
увезуваат само по прибавена дозвола од член 21 став 3 на
овој закон, а средствата за работа за кои е пропишано дека се увезуваат врз основа на контингенти можат да се увезуваат само во рамките на контингентот утврден според
одредбите на овој член.
При утврдувањето и распределбата на контингентите
во смисла на чл. 22 и 124 од овој закон, ќе се утврди и делот на контингентот до кој можат да се увезуваат средства
за работа по овој основ. Овој дел од контингентот во Стопанската комора на Југославија се распоредува договорно
на стопанските комори на републиките и на стопанските
комори на автономните покраини, кои во рамките на така
распределениот контингент ќе издаваат потврди за увоз
на средства за работа на физички лица во смисла на овој
член. Стопанските комори на републиките и стопанските
комори на автономните покраини можат да се договорат
определени средства за работа да не можат да се увезуваат
од страна на физички лица.".
Член 8
Член 92 се менува и гласи:
„Организацијата на здружен труд која, во согласност
со сојузен закон за прибавување на средства од граѓаните
за проширување на материјалната основа на организациите на здружен труд, за проширување на својата материјална основа на трудот ќе прибави од граѓаните динарски
средства што претставуваат противвредност на девизи 1 е
еро дадени на овластената банка, може со тие средства да
купи на единствениот девизен пазар девизи заради плаќање на увозот на опрема.
Овластените банки купуваат од граѓаните девизи во
смисла на став 1 од овој член според курсот кој важи на
денот на купувањето на девизите, а девизите им ги продаваат на организациите на здружен труд, во смисла на тој
став, според курсот кој важи на денот на продажбата на
девизите.
Увозот и плаќањето на опремата од став 1 на овој
член се врши слободно освен за опремата што се увезува
врз основа на контингент и дозвола што се увезува сообразно со одредбите на ст. 5 и 6 од член 91 на овој закон.
Под условите од став 3 на овој член, врз основа на договор склучен во согласност со сојузниот закон од став 1
на овој член, домашни физички лица можат даја купуваат
во странство опремата што ја вложуваат во организација
на здружен труд за проширување на материјалната основа
на трудот.".
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Член 9

Во член 97 став 1 по зборовите: „работи со странство" се додаваат запирка и зборовите: „а во периодот на
примената на одредбите од чл. 113 до 135 на овој закон до народната банка на републиката односно народната
банка на автономната покраина, на чие подрачје се наоѓа
седиштето на организацијата на здружен труд односно на
друго општествено правно лице, што врши работи на надворешнотрговски промет".
По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Банките од став 1 на овој член се должни податоците за прифатените пријави од тој став што ќе ги пропише
Народната банка на Југославија во соработка со сојузниот
орган на управата надлежен за работи на надворешната
трговија, да ги доставуваат до Народната банка на Југославија најмалку тримесечно, а на нејзино барање и во пократки рокови. Збирни извештаи за тие податоци Народната банка на Југославија му доставува на сојузниот орган
на управата надлежен за работи на надворешната трговија, најмалку тримесечно.".
Член 10
Во член 116 став 4 зборовите: „без оглед на режимот
на увозот" се заменуваат со зборовиве: „врз основа на условно слободен увоз, контингент и дозвола".
Член 11
Во член 124 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„При распределбата на контингентите во смисла на
став 2 од овој член приоритет имаат организациите на
здружен труд што остваруваат поголем извоз отколку
увоз.".
Досегашите ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6
По став 5 кој станува став 6, се додаваат нови ст. 7 до
9, кои гласат:
„Ако организациите на здружен труд не извршат распределба на намалениот контингент во смисла на овој
член, распределбата на одделни организации на здружен
труд ќе ја изврши сојузниот орган на управата надлежен
за работи на надворешната трговија во согласност со член
124 од овој Закон.
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на
надворешната трговија пропишува упатство за постапката за намалување и зголемување на контингентот во смисла на чл. 124 и 126 од овој закон.
За намалувањето на контингентот во смисла на чл.
124 и 126 од овој закон, банките овластени 'за работи со
странство се должни да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.".
Член 12
Во член 125 став 3 се брише.
Досегашните ст, 4 до 7 стануваат ст. 3 до 6.
Член 13
Во член 126 став 3 се менува и гласи:
„На организациите на здружен труд што на крајот на
второто односно третото тримесечје од текуштата година
не ќе остварат извоз во височина на извозот што го оствариле во тој период претходната година, зголемен за стапката на растеж на извозот, предвиден со актите на текуштата економска политика, им се намалува контингентот за
увоз во второто односно третото тримесечје текуштата
година, сразмерно со неостварениот извоз. Тој контингент
се користи за дополнителна распределба, во смисла на
член 124 став 6 од овој закон, на организациите на
здружен труд што ќе остварат зголемен извоз над растежот на извозот предвиден со актите на текуштата економска политика.".
Член 14
Во член 154 став 1 по зборот: „странство" се додаваат запирка и зборовите: „а во периодот на примената на
чл. 113 до 135 од овој закон на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната
покраина."
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Член 15
Во член 157 став 2 се брише.

Суада Муминагиќ, делегат во Соборот на републиките и
покраините на Собранието на СФРЈ.
Собрание на СФРЈ

Член 16
Во член 162 став 1 се менува и гласи:
„Организациите на здружен труд што до денот на
влегувањето во сила на овој закон се запишани во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски
промет, се должни својата регистрација да ја усогласат со
одредбите на овој закон и до 19 февруари 1987 година да
му достават на сојузниот орган на управата надлежен за
работи на надворешната трговија докази за исполнување
на условите од член 8 на овој закон, кој за исполнувањето
на тие услови ќе одлучи до 30 јуни 1987 година. Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија од поднесените докази утврди дека организацијата на здружен труд ги исполнува условите за вршење работи на надворешнотрговски промет, ќе и издаде на
таа организација на здружен труд согласност заради запишување во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет.".
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Одредбите од став 1 на овај член се однесуваат и на
организациите на здружен труд настанати со спојување,
припојување или поделба на организациите на здружен
труд кои до денот на влегување во сила на овој закон биле
запишани во судскиот регистар за вршење работи на над-.
ворешнотрговски промет".
Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5.
По став 4, кој станува став 5, се додава нов став 6 кој
гласи:
„Организациите на здружен труд на кои, во смисла
на став 3 на овој член, им престанува правото на вршење
работи на надворешнотрговски промет во целост или делумно, можат барање за повторно вршење на тие работи
да поднесат кога ќе ги исполнат пропишаните услови, при
што за исполнување на условите од став 4 на член 8 од
овој закон поднесуваат: прометните организации - договор односно самоуправна спогодба со производствената
организација на здружен труд за извоз на нејзини производи во пропишаните износи од новите работи што ќе ги извршат во рок од една година од денот на регистрацијата, а
производствените организации на здружен труд - дополнителна програма за производство и извоз од која произлегува дека таа организација на здружен труд ќе ја оствари преземената обврска од став 4 на член 8 од овој закон
во рок од една година од денот на регистрацијата.".
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

945.
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во
врска со член 8 став 3 од Општествениот договор за изработка и финансирање на второто издание на Енциклопедијата на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од
Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 10 декември 1986 година и на седницата на
Соборот на републиките и покраините од 10 декември
1986 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК-ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО СОВЕТОТ
НА БИЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА
1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Советот
на Енциклопедијата на Југославија се избира Богдан Танкосиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на
СФРЈ.
2. За заменик-претставник на Собранието на СФРЈ во
Советот на Енциклопедијата на Југославија се избира-
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АС бр. 143
10 декември 1986 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с.р.
Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка ТакеваГригориевиќ, с.р.

946.
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во
врска со член 9 ст. 1 и 2 од Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито" и точ. 1 и 1а од Одлуката за бројот
и составот на членовите на Советот на Меморијалниот
центар „Јосип Броз Тито", Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на
Сојузниот собор од 10 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР
„ЈОСИП БРОЗ ТИТО"
За членови на Советот на Меморијалниот центар„Јосип Броз Тито" се именуваат:
- Александар Бакочевиќ, претседател на Собранието
на град Белград;
- Ибрахим Хаџиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
- Радисав Недељковиќ, член на Претседателстовото
на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија;
- Егон Падован, член на Сојузниот извршен совет;
- Новак Родиќ, делегат во Соборот на републиките и
покраините на Собранието на СФРЈ;
- Богдан Шундериќ, член на Советот на Сојузот на
синдикатите на Југославија;
- Миодраг Влаховић член на Претседателството на
Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина
на Југославија.
Собрание на СФРЈ
АС бр. 144
10 декември 1986 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с.р.
Претседател
на Сојузниот собор,
Милка ТакеваГригориевиќ, с.р.

947.
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 10 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА
СФРЈ ВО ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА НИГРО
„БОРБА" И ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА ВЕСНИКОТ
„БОРБА"
1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Издавачкиот совет на НИГРО „Борба" се избира д-р Љубомир

Страна 2 0 2 4 - Број 67

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФ,РЈ

Ајдински, делегат во Сојузниот собор на Собранието на
СФРЈ.
2. За претставник на Собранието на СФРЈ во Издавачкиот совет на весникот „Борба" се избира Риза Аљај,
делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.
Собрание на СФРЈ
АС бр. 145
10 декември 1986 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с.р.
Претседател
на Сојузниот собор,
Милка ТакеваГригориевиќ, с.р.

948.
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во
врска со член 11 од Општествениот договор за функциите
на НИГРО „Борба" и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба", Собранието на
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на
седницата на Соборот на републиките и покраините од 10
декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА
СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА
НА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОД ЧЛ. 8 И
9 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФУНКЦИИТЕ
НА НИГРО „БОРБА" И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА
ВЕСНИКОТ „БОРБА"
За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот
за следење на примената на критериумите и показателите
од чл. 8 и 9 од Општествениот договор за функциите на
НИГРО „Борба" и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба" се избира Новак
Родиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините
на Собранието на СФРЈ.
Собрание иа СФРЈ
АС бр. 146
10 декември 1986 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с.р.
Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с.р.

949.
^ • Ф р з основа на член 22 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен
лист на СФРЈ", бр. 75/85), Административната комисија
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 4 декември 19$6
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА
СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ ОБЕЗБЕДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986
ГОДИНА
Член 1
Средствата за станбени потреби обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1986 година во износ од 4% на ис-
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платениот надомест на личните доходи на делегатите во
Собранието на СФРЈ кон надомест на личните доходи
што ги остваруваат во постојан месечен износ и на личните доходи на функционерите и на раководните работници
што ги избира или именува односно назначува Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: средствата на придонесот) се уплатуваат на посебна сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за
потребите на работниците и функционерите на сојузните
органи.
Средствата на придонесот можат да се користат за:
- прибавување на станови со купување, изградба или
здружување на средства со други корисници на општествени средства заради купување или изградба на стан;
- подобрување на условите за живеење во општествените станови;
- давање заем за купување, изградба, доградба или
подобрување на условите за живеење во семејна станбена
зграда или стан во сопственост.
Процентот на користењето на средствата за намените од став 1 на овој член го утврдува Административната
комисија на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст:
Комисијата).
Член 2
Одлука за одобрување на средствата на придонесот
за намената од член 1 на оваа одлука донесува Комисијата
врз основа на барањето на корисникот во согласност со
критериумите утврдени со Одлуката за условите и начинот на доделување станови и гаражи односно гаражни
места за потребите на функционерите во Собранието на
СФРЈ, на раководните работници и на работниците во
службите на Собранието на СФРЈ и за потребите на функционерите во определени сојузни органи и организации
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81).
Член 3
Средствата на придонесот за прибавување на станови ќе се користат во согласност со програмата за прибавување на станови за потребите на Собранието на СФРЈ.
Договорите за прибавување на станови ги склучува
Интересната заедница за станбена изградба и управување
со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, согласно со одлуките на Комисијата.
Член 4
Под подобрување на условите за живеење во смисла
на оваа одлука се подразбира:
- преградување на стан заради добивање поголем
број станбени простории во станот;
- измена на намената на станбените простории во
станот заради подобрување на функционалноста и квалитетот на живеењето, и
- воведување на централно односно етажно греење.
Член 5
Средствата на придонесот за доделување заем заради
купување, изградба, доградба или подобрување на условите за живеење во семејна станбена зграда или стан во сопственост можат да се даваат само за задоволување на
станбените потреби на корисникот и на членовите на неговото семејно домаќинство, под следните услови:
- за изградба или купување на стан односно на семејна станбена зграда чијашто големина и функционалност
одговара на мерилата за рационално користење на стан
во општината. Комисијата го утврдува најголемиот износ
на средствата што може да се одобри за намените од став
1 на овој член;
- лицето што користи стан со станарско право да му
го врати тој стан на давачот на станот на користење во
рок од 30 дена од изградбата или купувањето на семејна
станбена зграда или стан.
Член 6
Заем се одобрува под следните услови:
- за купување, изградба или доградба на семејна станбена зграда или стан во сопственост со рок на отплата до
20 години;
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- за подобрување на условите за живеење во становите во сопственост со рок на отплата до 10 години;
- за користење на овие заеми се пресметува камата во
износ од 4% на износот на кредитот, со тоа што на таа камата, во случај кога инфлацијата според податоците на
надлежниот орган кеја премине стапката над 10% за изминатата година, секоја година се зголемува каматата на неотплатениот дел на заемот така што годишната камата ќе
се зголеми за 0,1% за секој процентен поен на зголемувањето на инфлацијата над 10%, со тоа што пресметаната
камата не може да биде поголема од банкината камата..

Црногорците од САП Косово под притисок и понатаму
продолжува, се уште не е спречено организораното контрареволуционерно дејствување на албанските националисти и сепаратисти и не се отстранети основните причини за албанскиот национализам и нарушените меѓунационални односи, како ни многу други тешки последици од
долготрајното непријателско дејствување. Врз таа состојба негативно влијае и засиленото пројавува*« на српскиот
и црногорскиот национализам.
Сојузниот собор поради тоа укажува дека и понатаму
се актуелни заклучоците што Сојузниот собор ги донесе
од 1982 до 1986 година за спречување на иселувањето на
Србите и Црногорците од САП Косово под притисок и бара поцелосно, подоследно и порешително спроведување
на тие заклучоци од страна на сите субјективни социјалистички сили, делегатските самоуправни и државни органи
и сите други фактори на општествената самозаштита во
САП Косово, СР Србија и федерацијата и нивна постојана
соработка и координација во работата.
Сојузните, републичките, покраинските и општинските органи, во рамките на своите права, должности и одговорности и сите заедно треба порешително и посеопфатно
да ги отстрануваат сите појави на незаконитост, бирократско самоволие^злоупотреби, недоследности и пропусти на
органите и поединците во САП Косово, заради поцелосно
извршување на заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Политичката платформа на ЦК СКЈ за
Косово, соодветната резолуција на XIII конгрес на СКЈ и
заклучоците на Претседателството на СФРЈ и на Претседателството на ЦК СКЈ и ставовите на Сојузната конференција на ССРНЈ.

Член 7
Средствата на заемот можат да се употребат и за лично учество при добивањето кредит од банката.
Член 8
Корисникот на заемот е должен кон барањето да приложи потребна техничка и друга документација.
Член 9
Врз основа на одлуката за доделување заем се склучува договор помеѓу Државата СФРЈ - Собранието на СФРЈ
и корисникот на заемот со кој се регулираат меѓусебните
права и обврски, во согласност со законот и одредбите на
оваа одлука.
Договорот за заем го склучуваат, врз основа на одлуката на Комисијата, генералниот, секретар на Собранието
на СФРЈ и корисникот на заемот.
Член 10
Одлука за одобрување на средствата на придонесот
за намените од чл. 4 и 5 донесува Комисијата врз основа
на барањето на корисникот,,по претходно прибавено мислење од стручната служба на соодветната интересна заедница за станбена изградба«

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ повторно
нагласува дека е потребно да се заостри и конкретизира
личната и колективната одговорност во сите органи и организации во САП Косово, СР Србија и федерацијата за
доследно спроведување на утврдената политика и извршување на законите, другите прописи и општи ќкти, а особено треба да се засили одговорноста за опортунистичкото
однесување односно пасивното држење на поединци на сите нивоа кои со тоа, посредно или непосредно, придонесуваат за иселувањето на Орбите и Црногорците од Косово.

Член 11
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист наг СФРЈ".
Бр. 36-64/86-013
5 декември 19в6 година
Белград
Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател,
Емин Добарциќ, е. р.

950.
Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, разгледувајќи го Извештајот на Сојузниот извршен совет за спроведувањето на Заклучоците на
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за запирање на
иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово
под притисок и тргнувајќи од извештаите на работните тела на Сојузниот собор и расправата во Соборот, а врз основа на член 118 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10
декември 1986 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифаќа Извештајот на Сојузниот извршен совет за спроведувањето на Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието
на СФРЈ за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово под притисок, со предлог-мерките содржани во тој извештај.
2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува
дека Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на
СФРЈ за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово под притисок не се извршуваат со
потребната доследност, решителност и одговорност и дека некои воопшто не се извршуваат. Покрај преземените
мерки и постигнатите резултати вселувањето на Србите и
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4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управа*
та, а посебно Сојузниот секретаријат за внатрешни работи
и сојузните правосудни органи, во рамките на нивните
права, должности и одговорности, и понатаму да ја јакнат
соработката и да им даваат неопходна стручна помош на
соодветните органи во САП Косово заради нивна поефикасна и постручна работа и поуспешно решавање на кадровските, материјалните и другите проблеми на органите
на државната управа и на правосудните органи во САП
Косово.
5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека е потребно и во иднина да продолжи со координираното ангажирање на делегатските и стручните работни групи составени од претставници од целата земЈа, за давање
непосредна стручна помош на соодветните органи и организации заради нивна поефикасна работа, обезбедување
на уставноста и законитоста, почитување на правата и
слободите на граѓаните гарантирани со Уставот, што ќе
придонесе за сузбивање на чувството на несигурност и загрозеност и за запирање на иселувањето на Орбите и
Црногорците.
6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека би требало што побргу да се преиспитаат решенијата
во прописите на федерацијата, републиките и автономните покраини што се однесуваат на претставките и предлозите на граѓаните и работните луѓе и да се предложат промени што би овозможиле поефикасен и поодговорен однос
на надлежните органи и поединците спрема проблемите
што граѓаните и работните луѓе ги истакнуваат во своите
претставки и предлози.
Сојузниот собор го обврзува Сојузниот извршен совет во рок од три месеци да го анализира извршувањето
на Законот за работата на сојузните органи врз претставките и предлозите и да предложи такви измени и дополненија на соодветните решенија во тој закон што би овозможиле поефикасен и неодговорен однос спрема пробле-
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мите што граѓаните и работните луѓе ги истакнуваат во
своите претставки и предлози.
Сојузниот собор истакнува дека причините за непосредното обраќање на граѓаните до највисоките органи на
федерацијата треба да се отстрануваат, пред сб, таму каде
што тие настануваат, со целосно ангажирање на сите
државни, самоуправни и опиатествено-Лолитички органи,
организации и заедници.
7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува
дека е неопходно поефикасно да се решаваат актуелните
проблеми во стопанството заради остварување на концепцијата за побрз стопански развој на САП Косово, како
еден од значајните фактори за поуспешно совладувале на
причините за иселувањето на Србите и Црногорците, односно за враќање во Косово на оние што тоа го сакаат.
Тежиштето на активноста на надлежните субјекти во општествено-политичките заедници и во стопанството треба
да биде насочено врз создавањето економски услови, мотиви и производствени програми за самоуправно поврзување и непосредно здружување на средствата на организациите на здружен труд од сите социјалистички републики
и САП Војводина со организациите на здружен труд во
САП Косово, особено за изградба на производствени единици во работно-интензивните области, посебно во местата и краиштата каде што е засилено иселувањето. Со посебни мерки и активности треба да се поттикнува развојот
на земјоделството и на малото стопанство, со ангажирање
на општествени, а особено на средства во сопственост на
Граѓаните.
8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и препорачува на Стопанската комора на Југославија, заедно со
стопанските комори на социјалистичките републики и на
социјалистичките автономни покраини, што побргу да организира и да обезбеди заминување на Косово на високостручни кадри од целата земја, како и дополнително оспособување на кадрите од САП Косово за давање непосредна стручна помош на стопанствениците на Косово, заради
оспособување на работните организации во подготовката
и спроведувањето на соодветните производствени програми за нивно вклучување на единствениот југословенски и
на странскиот пазар и за тоа да го извести Соборот најдоцна до крајот на јуни 1987 година.
9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека надлежните органи на САП Косово во склопот на програмите и плановите на општествено-економскиот развој
и решавањето на социјалните и другите проблеми, а пред
се, побрзото вработување на работоспособното население,
би требало организирано да пристапат кон целосно согледување на проблемот на демографските движења што се
во несразмер со материјалните и другите можности и да ја
утврдат долгорочната политика и да преземат соодветни
мерки за сведување на демографскиот растеж во реални
рамки во интерес на побрзиот развој на Покраината.
Сојузниот собор го обврзува Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална заштита, во соработка со надлежните републички и покраински органи, до крајот на јуни 1987 година, да подготви програма за спроведување на
Резолуцијата на Собранието на СФРЈ за планирање на семејството, со посебен дел на програмата што би се однесувал на подрачјата со изразито вксок наталитет.
10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета
дека со квалитетни промени во образовниот систем, од
предучилишните до високошколските установи, посебно
со воспитно-образовна работа што би^ ги развивала братството и единството, припадноста на југословенската социјалистичка самоуправна заедница и рамноправноста на
меѓунационалните односи, треба постојано да ја спречуваме и да и се спротивставуваме на сепаратистичката индоктринација на младите на Косово. Во таа смисла треба да
се изврши диференцијација на кадрите во областите на образованието и воспитувањето.
11. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја
подржува иницијативата на Собранието на СР Србија з^
донесување југословенска програма за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, за побрзо
враќање на оние што го напуштиле и за доаѓање на сите
кои сакаат да живеат и да работат на Косово.
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12. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на
СФРЈ".
Собрание на СФРЈ
Бр. 9-8/86
10 декември 1986 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, е. р.
Претседател
на Сојузниот собор,
Милка ТакеваГригоријевиќ, е. р.

951.
Соборот на републиките и покраините на Собрание-*
то на СФРЈ го разгледа Извештајот за економско-фиканонската положба на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово со предлогот на
можните мерки за економско-финансиска консолидација
на стопанството и банките и Извештајот за состојбата на
обврските настанати со изградбата на проектот „Фени" Кавадарци и правците на можните решенија за нивно намирување;
Собранието на СФРЈ, а врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 декември 1986 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ
1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 10 декември 1986
година, го разгледа Извештајот за економско-финансиската положба на стопанството и банките во СР Македонија,
СР Црна Гора и САП Косово со предлогот на можните
мерки за економско-финансиска консолидација на стопанството и банките и Извештајот за состојбата на обврските
настанати со изградбата на проектот „Фени" - Кавадарци
и правците на можните решенија за нивно намирување, а
имајќи ги предвид Заклучоците на Претседателството на
СФРЈ и на Претседателството на ЦК СКЈ, донесени по повод разгледувањето на економско-финансиската консолидација на стопанството.и банките, определувањата од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до
1990 година и точка 26 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на СФРЈ во
1986 година, Заклучокот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ од 27 декември 1985 година и мерките што се преземени за неговата реализација,
како и дискусијата на Одборот за прашања на развојот на
стопански недоволно развиените републики и автономни
покраини, Одборот за финансии, Одборот за кредитно-монетарен систем и во Соборот, оценува дека и покрај досега
преземените мерки и активности на сите нивоа, финансиската консолидација на стопанството, банките и на другите
корисници на општествени средства во земјата во целина,
бавно се спроведува. Нарушените стоковно-парични односи : големите финансиски дубиози и фиктивите во билансите на имотот и неадекватната распределба на доходот; високите непокриени загуби, како и зголемувањето на финалната потрошувачка без реално покритие, ја прават
оваа ситуација уште посложена, особено поради финансиската недисциплина.
Наведените проблеми се посилно изразени во организациите на здружен труд, банките и другите корисници на
општествени средства на подрачјата на СР Македонија,
СР Црна Гора и САП Косово. Тука посебно се изразени
проблемите: над просечна задолженост, непокриени загуби, ниска акумулативност, недостиг на трајни обртни
средства и во врска со тоа заострени проблеми на неликвидноста на стопанството и на банките.
На проблемите и состојбата на подрачјето на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово е
укажано во Извештајот за економско-финансиската положба на стопанството и банките во СР Македонија, СР
Црна Гора и САП Косово со предлогот на можните мерки
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за економско-финанснска консолидација на стопанството
и банките и во Извештајот за состојбата на обврските настанати со изградбата на проектот „Фени" - Кавадарци и
правците на можните решенија за нивно намирување, па
овие извештаи, со оцената на економско-финансиската
состојба во стопанството и банките во земјата во целост,
можат да послужат како основа за согледување на состојбата и предлагање мерки за решавање на проблемите на
финансиската консолидација на стопанството и банките
во овие општествено-политички заедници.
Финансиската консолидација во СР Македонија, СР
Црна Гора и САП Косово е битен услов за примена на реалните категории на стопанисувањето што ќе придонесе,
покрај другото, за финансиска консолидација на стопанството и банките на земјата во целост и за спроведување
на тековната и развојната политика на земјата, односно
Долгорочната програма за економска стабилизација.
2. За решавање на натрупаните проблеми на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, нужно
е, пред с$, сите субјекти во овие општествеПо-политички
заедници и понатаму максимално да се ангажираат врз отстранувањето на постојните тешкотии со донесување и
спроведување на сопствени програми за економско-финансиска консолидација и санација во согласност со Законот за санација^ престанок на организациите на здружен
труд, со донесување на развојни програми што би биле насочени кон интензивирање на стопанисување со зголемување на производството, извозот, продуктивноста и ефикасноста на трудот, со порационално користење на средствата на трудот и кадрите, односно квалитативните фактори на стопанисувањето и со поврзување на организациите на здружен труд од овие подрачја со стопанството на
земјата во целост. Притоа е нужно да се донесат конкретни програми за финансиска консолидација на стопанските
субјекти во кои, врз селективна основа, ќе се утврдат мерките и активностите од надлежноста на организациите на
здружен труд, општествено-политичките заедници (републиките, покраините и општините) и банките. Заради економско-финансиската консолидација на организациите на
здружен труд е потребно да се предвиди и насочување на
средствата на фондот на федерацијата со кои располагаат
тие општествено-политички заедници.
3. Со оглед на тежината на проблемот на економско-финанската консолидација на стопанството и банките во
СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, потребно е,
покрај потпирање врз сопствени сили и преземање на наведените активности во овие општествено-политички заедници, и целокупната општествена заедница, во согласност со договорената развојна политика на земјата и мерките на тековната економска политика, во рамките на расположливите материјални можности, солидарно да учествува во финансиската консолидација на стопанството и
банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово.
Со сопствените усилби, со мерките и активностите на стопанските и другите субјекти во СР Македонија, СР Црна
Гора и САП Косово, со солидарност на пошироката општествена заедница, ќе се обезбедува оспособување на организациите на здружен труд и на банките за успешно стопанисување, поефикасен развој и натамошен развој на социјалистичкото самоуправување.
4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека мерките, што ги предложил Сојузниот извршен совет во извештаите, можат да бидат појдовна основа за Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи, во рамките на своите овластувања, да пристапат кон предлагање и донесување на конкретни мерки за
решавање на проблемите на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во овие општестве-
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но-политички заедници. При предлагањето на мерките,
Сојузниот извршен совет ќе ги разгледа и ќе ги земе предвид предлозите, мислењата и сугестиите на собранијата
на републиките и на автономните покраини и изнесените
во расправите во работните тела на Соборот и на седницата на Соборот, со уважување на економско-финансиска
состојба на стопанството и банките во земјата во целост.
Неопходно е овие мерки да бидат во согласност со
определувањата од Долгорочната програма за економска
стабилизација, Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, Резолуцијата за 1986 година, со промените што се вршат во стопанскиот систем и
да се настојува конкретните решенија што се предлагаат
да имаат што помал инфлаторен карактер и да не претставуваат нови оптоварувања за стопанството.
Меѓу мерките што ќе се преземат неопходно е тежишт е м да, биде врз оние што непосредно ќе се применуваат
во организациите на здружен труд и ќе придонесат кон нивро приспособување, кон поуспешно стопанисување и оспособување за успешно извршување на втасаните обврски
во земјата и спрема странство.
5. Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи
ќе донесат мерки од своја надлежност до крајот на 1986 година.
Сојузниот извршен совет во најкраток рок ќе предложи мерки од надлежност на Собранието на СФРЈ, за да
се донесат до крајот на оваа година (Законот за одлагање
на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово од средствата на
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат на 1 јануари 1987 година
- по скратена постапка, и Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите
на здружен труд од територијата на СР Македонија, СР
Црна Гора и САП Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 година, со
конкретни мерки за начинот на одлагање на ануитетите и
за употреба на тие средства - по редовна постапка), односно други мерки во согласност со резолуцијата за 1987 година и со овие заклучоци, за да можат да се донесат до
крајот на февруари 1987 година.
6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на значењето што го има одговорноста за успешното спроведување на програмите за финансиска консолидација и ги задолжува Сојузниот извршен совет и Народната банка на Југославија, во согласност со важечките прописи, да вршат контрола на спроведувањето на донесените мерки за финансиска консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР
Црна Гора и САП Косово и за тоа тримесечно да го известуваат Собранието на СФРЈ.
7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на
СФРЈ".
Собрание на СФРЈ
Бр. 06. 3-141/86-052
10 декември 1986 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, е. р.
Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, е. р.

952.
Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ",
бр. 64/84, 43/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО
, 1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо однсоно на мало
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/86) во точка 2 став 1 во табелата се вршат следните измени и дополненија:

\
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1) во областа 01 - Индустрија и рударство во гранка 0107 Црна металургија во групата 01071 пред подгрупата
010713 се додаваат две нови подгрупи, кои гласат:
„010711
010712

Производство на сурово железо: сите производи
Производство ић суров челик: сите производи

2,20
2,60

3,00
3,20";

4,50
4,50
4,50

5,00
6,00
6,00

4,50
4,50

6,00
6,00

3,50

5,50

3,50

5,50

3,00

5,50";

2) по гранката 0107 Црна металургија се додава нова гранка, која гласи:
»»0109
01091
01092
01093
01094

010910
010920
010930
010941
010942

01099
010991
010992
010999

Производство на обоени метали
Производство на бакар: сите производи
Производство на олово: сите производи
Проивзодство на цинк: сите производи
Производство на глиница и алуминиум
Производство на глиница: сите производи
Производство на алуминиум: сите производи
Производство на други обоени метали
Производство на антимон: сите производи
Производство на жива:
жива
Производство на неспоменати обоени метали:
сите производи

гранката 0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал) во групата
пата 011119 Производство на други неметални минерали, се брише.
По групата 01111 се додава нова група, која гласи:
„01112
Производство на соли
011121
Производство на морска сол:
- морска сол за човечка исхрана
^ морска сол за добиточна исхрана
011129
Производство на други соли:
- сите соли освен соли за човечка исхрана и соли
- сол за човечка исхрана
- сол за добиточна исхрана

01111 подгру-

3,00
3,50

00

3,50
3,50
2,50

6,00
5,00

4) во гранката 0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) ве групата 01123 во подгрупата 011231 во колона 4 зборовите: „сите производи" се заменуваат со зборовите: „производи за приготвување и
служење храна и пијалаци од порцелан и керамика".
Во групата 01129 подгрупата 011299 се менува и гласи:
„011299

Друга преработка на неметални минерали: брусни
производи и корунд

2,90

8,00";

5) во гранката 0113 Металопреработувачка дејност во групата 01131 подгрупата 011312 се менува и гласи:
„011312

Производство на метален инсталационен материјал: леани цевки за водовод и канализација, котли
- сите видови, - радијатори сите видови, сите видови кади и леана арматура од обоени метали

2,50

6,00".

Во подгрупата 011319 на обете места во колона 4, зборовите: „за градежна столарија и мебел" се бришат.
Групата 01132 и подгрупата 011320 се бришат.
Во групата 01139 во подгрупама 011390 во колона 4 зборовите: „сите производи" се заменуваат со зборовите:
„шпорети и печки на цврсто и течно гориво, сите видови садови, прибор за јадење, машини за шиење и ножиња за бричење";
6) во гранката 0114 Машиноградба, во групата 01141, во подгрупата 011412 во колона 4 зборовите: „сите производи" се заменуваат со зборовите: „мешалки за бетон и на втоварувачи".
По групата 01141 се додава нова група, која гласи:
„01142
011420
Производство на земјоделски машини:
- плугови, чинијаши, лозарски прскалки, атомизери, ронкачи и растурачи на вештачко ѓубриво
2,00
6,00
- комбајни* сеалки и берачи
1,60
4,00".
Во групата 01143, во подгрупата 011430 во колона 4 зборовите: „сите производи" се заменуваат со зборовите:
„фотокопир апарати и регистар каси";
7) во гранката 0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградба) подгрупата 011527 се брише.
8) во гранката 0117 Производство на електрични машини и апарати, во групата 01172 подгрупата 011729 се
брише.
Во групата 01174 Производство на електрични апарати за домаќинство, подгрупата ОП741 се менува и гласи:
„011741

Производство на термички апарати:
електрични шпорети
Електрични бојлери
Термоакумулациони печки и пегли

3,50
4,20
3,50

6,00
8,50
6,00"

3,50

7,00."

По подгрупата 011742 се додава нова подгрупа, која гласи:
„011743

Производство на апарати и уреди за миење и сушење: машини за перење алишта за домаќинството

/
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Во подгрупата 011749 во колона 4 зборовите: „сите производи" се заменуваат со зборовите: „шмукалки";
9) во гранката 0118 Производство на базни хемиски производи во групата 01182, подгрупата 011820 се менува
и гласи:
„01182

011820

Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи освен вештачки ѓубрива.
Вештачки ѓубрива

4,00
3,00

10,00
5,00

10) во гранката 0119 Преработка на хемиски производи во групата 01191, во подгрупата 011910 во колона 4
зборовите: „фармацевтски хемикалии и готови лекови за хумана употреба и готови лекови за ветеринарска употреба" се
заменуваат со зборовите: „готови лекови за употреба во медицината согласно со член 2 точ. 1 и 4 од Законот за пуштање
на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ" бр. 43/86) и готови лекови за употреба во ветерината".
Групата 01192, и подгрупата 011920 се менуваат и гласат:
„01192

011920

Производство на средства за миење и козметички
препарати:
-детергенти
- сапуни, пасти за бричење, пасти за заби и
шампони за коса

5,00

10,00

7,00

15,00".

Во групата 01194 Преработка на пластични маси во подгрупата 011949 во колона 4 по зборовите: „сите производи " се додаваат запирка и зборовите: „освен копчиња и играчки".
Групата 01199, и подгрупата 011990 се менуваат и гласат:
„01199

011990

Производство на други хемиски Производи: антифриз
3,00
8,5(Г;
И) во гранката 0120, групата 01200 Производство на камен, чакал и песок се брише;
12) во гранката 0121 Производство на градежен материјал, групата 01211 Производство на вар и гипс: сите
производи - се брише.
Во групата 01213 во подгрупата 012130 во колона 4 зборовите: „сите производи" се заменуваат со зборот: „тули";
13) во гранката 0123 Производство на финални производи од дрво во групата 01232 по подгрупата 012321 се
додава нова подгрупа, која гласи:
„012322

Производство на градежни елементи од дрво: сите
видови врати, рамови за врати и прозорци

4,00

12,00";

14) во гранката 0124 Производство и преработка на хартија вб групата 01241 во подгрупата 012410 во колона 4
зборовите: „за вреќи" на обете места се бришат;
15) во гранката 0125 Производство на текстилни предива и ткаенини во групата 01251, подгрупите 012512 и
012514 се заменуваат со нова подгрупа, која гласи:
„012516
•

Производство на синтетички креп, предиво и конец: сите производи

6,00

18,00".

Во групата 01252 Производство на ткаенини по подгрупата 012521 се додава нова подгрупа, која гласи:
„012522

Производство на волнени ткаенини (волнен тип):
сите производи

6,00

18,00";

16) во гранката 0126 Производство на готови текстилни производи пред групата 01262 Производство на текстилна конфекција се додава нова група, која гласи:
„01261
012612
012613
012614

Производство на трикотажни предмети
Производство на трикотажна рубелина:
детска трикотажна рубелина
Производство на трикотажна облека:
детска трикотажна облека
Производство на чорапи:
детски чорапи

7,00

25,00.

7,00

25,00

7,00

25,00";

Во групата 01262 Производство на текстилна конфекција подгрупата 012623 се заменува со две нови подгрупи,
кои гласат:
„012621
Производство на рубелина (освен трикотажна):
детска рубелина
7,00
25,00
012622
Производство на облека: детска облека
7,00 25,00";
17) во гранката 0127 во групата 01270 Производство на кожа и крзно во колона 4, зборовите: „освен крзно од
дивеч" се бришат;
18) по гранката 0127 се додава нова гранка 0128, која гласи:
„0128
01281

012810

01282

012820

Производство на кожни обувки и галантерија
Производство на кожни обувки:
детски кожни обувки
Производство на кожна галантерија: детска кожна
галантерија

4,00

22,00

5,00

20,00";

19) во гранката 0129, во групата 01290 Преработка на каучук под гру пата 012909 се менува и гласи:
„012909

Друга преработка на каучук: транспортни ленти,
гумено-погонско ремење и гумени обувки

5,00

18,00";
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20) во гранката 0130 Производство на прехранбени производи, во групата 01302 Производство на леб и тестенини во подгрупата 013022 во колона 4 зборовите: „освен смрзнати теста" се бришат.
Во групата 01304 Преработка и конзервирање на месо и риби подгрупата 013041 се менува и гласи:
„013041

Колење на добиток:
- свежо месо (свинско, јунешко, говедско и пилешко месо-бројлери)
- сурова кожа

вкупно
вкупно

12,00
4,00".

6,00

20,00".

6,00

20,00".

Во подгрупата 013042 по алинејата се додава нова алинеја, која гласи:
„- полутрајни сувомеснати производи и полутрајни месни конзерви
По подгрупата 013042 се додава нова подгрупа, која гласи:
„013043

Преработка и конзервирање на риби: рибини конзерви

Во групата 01307 Производство на кондиторски производи: -сите производи- во колона 4 зборовите: „сите
производи" се бришат.
Во групата 01307 се додава нова подгрупа, која гласи:
„013071

Производство на какао производи: сите производи

4,40

21,00".

Групата 01309 Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна) се бришат;
21) во гранката 0131 Производство на пијачки, во групата 01311 Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијачки во подгрупата 013111 во колона 4, зборовите: „сите производи, освен оцет" се заменуваат со
зборот: „шпиритус".
Подгрупите 013114 и 013119 се бришат;
22) по гранката 01131 Производство на пијачки се додава нова гранка, која гласи:
»,0132

01320

013200

Производство на добиточна храна: производство
на комплетна и дополнителна крмна смеса за добиток и живина

2,00

6,00".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Е. п. бр. 486
9 декември 1986 година
Белград
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, е. р.

953.
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), во
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи
на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на
СФРЈ", бр. 75/85,36/86 и 59/86) и со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи,
Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА
ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА
1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите
на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86 и 44/86) во точка 1
став 1 бројот: „362.900,000.000" се заменува со бројот:
„649.300,000.000",
во
одредбата
под
1 бројот:
„272.900,000.000" се заменува со бројот: „491.800,000.000",
во одредбата под 3 бројот: „75.000,000.000" се заменува со
бројот: „136.000,000.000", а точката на крајот се заменува
со точка и запирка и се додава нова одредба под 4, која
гласи:

„4) за кредитирање на определени организации на
здружен труд, во согласност со посебен сојузен закон - во
износ од 6.500,000.000 динари.".
2. По точка 6 се додава нова точка 6а, која гласи:
„6а. Примарната емисија, во рамките 'на износот од
точка 1 одредба под 4 на оваа одлука, ќе се користи за намените и под условите утврдени со посебен сојузен закон
со кој е уредено давањето на тие кредити".
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Е. п. бр. 487
11 декември 1986 година
Белград
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
т и л о т Милосавлевиќ, е. р.

954.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА ВНАТРЕШЕН
ТРАНСПОРТ
Член 1
Во Правилникот за југословенските стандарди за во-
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зилата за внатрешен транспорт („Службен лист на СФРЈ,
бр. 9/86) член 3 се менува и гласи:
„Освен југословенските стандарди Ј1ЈЅ 2.Ѕ3.206, Ј1ЈЅ
2.Ѕ3.215, Ј1ЈЅ 2.Ѕ3.221, Ј1ЈЅ 2.Ѕ3.222, Ј1ЈЅ 2.Ѕ3.224, Ј1ЈЅ
2.Ѕ3.230, Ј1ЈЅ 2.Ѕ3.231 и ЈХЈЅ 2.Ѕ3.240, чиешто применување не е задолжително, југословенските стандарди од член
1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се
применуваат на возилата за внатрешен транспорт што ќе
се произведат односно увезат од денот на влегувањето во
сила на овој правилник."
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

1) мерите за јачина на магнетно поле, со диференцијален метод на мерење или со директен метод на мерење;
2) мерилата за јачина на магнетно поле, со директен
метод на мерење;
3) магнетометрите, со директен метод на мерење.
Член 7
Работните еталони на единица за јачина на магнетно
поле се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на
класификацијата на еталоните на единица за јачина на
магнетно поле, што носи назив „Работни еталони на единица за јачина на магнетно поле".
Член 8
Класификацијата на еталоните на единица за јачина
на магнетно поле се објавува, согласно со член 23 став 3
од Законот за мерните единици и мерилата, во гласилото
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Бр. 07-4706/1
25 ноември 1986 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

955.
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦА ЗА ЈАЧИНА НА
МАГНЕТНО ПОЛЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот на употреба и класификацијата на еталоните на единицата за јачина на магнетно поле во опсег на зачестеност од 0,01
МНг до 30 МНг.
Член 2
Југословенскиот (примарен) еталон на единица за јачина на магнетно поле се употребува за утврдување на
метролошките својства на секундарните еталони на единца за јачина на магнетно поле - еталон-уреди за јачина на
магнетно поле, со метод на непосредно споредување.
Член 3
Југословенскиот (примарен) еталон на единица за јачина на магнетно поле е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица
за јачина на магнетно поле, што носи назив „Југословенски (примарен) еталон на единица за јачина на магнетно
поле".
Член 4
Секундарниот еталон на единица за јачина на магнетно поле се употребува за утврдување на метролошките
својства на работните еталони на единица за јачина на
магнетно поле, и тога на:
1) мерите за јачина на магнетно поле, со диференцијален метод на мерење;
2) уредите за испитување на мерилата за јачина на
магнетно поле, со директен метод на мерење.
Член 5
Секундарните еталони на единица за јачина на магнетно поле се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица за јачина
на магнетно поле, што носи назив „Секундарни еталони
на единица за јачина на магнетно поле".
Член 6
Работните еталони на единица за јачина на магнетно
поле се употребуваат за утврдување на метролошките
својства на мерилата за јачина на магнетно поле, и тоа на:

Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 03-2278/1
31 октомври 1986 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, е. р.

956.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИ
ВИБРАТОРИ
Член 1
Во Правилникот за југословенските стандарди за пиезоелектрични вибратори („Службен лист на СФРЈ", бо
56/86), во член 1 во точка 1 зборовите: „цулева фаза во *
тирипол" се заменуваат со зборовите: „цулева фаза во те
четирипол".
Член 2
Овој правилник влегува во сила на 17 декември 1986
година.
Бр. 07-3431/2
12 ноември 1986 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

957.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТАЛОГРАФСКИ И МЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИ И ЗА
МЕТАЛУРГИЈА НА ПРАВ
Член 1
Во Правилникот за југословенските стандарди за металографски и механички испитувања на метали и за ме-
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талургијата на прав („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/86)
во член 1 во точка 7 зборовите: „по Викерс (од НУ5 до ХН
100)" се заменуваат со зборовите: „по Викерс (од НУ2 до
НУ 100)", а во точка 11 зборовите: „Испитување на
тврдоста" се заменуваат со зборовите: „Испитување на
привидната тврдост".

СФРЈ", бр. 9/86) се менува и гласи: „Правилник за југословенскиот стандард за електрични инсталации во згради".

Член 2

Член 3
Член 3 се менува и гласи:
„Применувањето на југословенскиот стандард од
член 1 на овој правилник не е задолжително.

Овој правилник влегува во сила на 17 декември 1986
година.
Бр. 07-3423/2
12 ноември 1986 година
Белград

Член 2
Во член 1 точ. 2 до 9 се бришат.

Член 4
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 07-4547/1
12 ноември 1986 година
Белград

958.

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАСОВИ
Член 1
Во Правилникот за југословенските стандарди за тасови („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/86) член 3 се менува
и гласи:
„Применувањето на југословенските стандарди од
член 1 на овој правилник не е задолжително".
Член 2
Во член 4 на овој правилник точ. 3 до 7 се бришат.
Член 3
Во член 5 зборат: „и" се заменува со запирка а на крајот се додаваат зборовите: „и Решението за југословенските стандарди за компримирани гасови и за методите на
испитување („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/68)".
Член 4
Овој правилник влегува во сила на 17 декември 1986
година.
Бр. 07-3435/2
12 ноември 1986 година
Белград
*

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

959.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ
ИНСТАЛАЦИИ ВО ЗГРАДИ
Член 1
Називот на Правилникот за југословенските стандарди за електрични инсталации во згради („Службен лист на

960.
Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76 и
7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ
1. На воен осигуреник што ги исполнува условите за
стекнување право на додаток на деца, пропишани со Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, на кој вкупниот
приход по член на неговото домаќинство од претходната
година му е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на
активно воено лице со чин мајор, без зголемување на тој
доход спрема годините поминати во чинот, поставен на
формациско место за кое е определена 15. положбена група, со две преместувања и 6,4% од личниот доход по чинот
и положбата - за минат труд, му припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа:
1) за дете до наполнети 6 години возраст - во износ
од 4.928 динари;
2) за дете од наполнети 6 до наполнети 15 години возраст а за дете на редовно школување во основно училиште
до крајот на учебната година во која наполнува 15 години
возраст како и за дете што наполнило повеќе од 15 години
возраст ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиштев о износ од 6.496 динари; .
3) за дете на редовно школување во виша школа или
на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се
школува во местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете потполно неспособно за стопанисување - во износ од 7.840 динари;
4) за дете на редовно школување во виша школа или
на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се
школува надвор од местото на службување^ односно
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 9.408
динари.
2. На воен осигуреник на кој вкупниот приход по
член на неговото домаќинство од претходната година му е
еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход Што му припаѓа на активно воено
лице со чин постар водник од I класа, без зголемување на
тој доход спрема годините поминати во чинот, поставен
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на формациско место за кое е определена 21. положбена
група, со едно преместување и 5,2% од личниот доход по
чинот и положбата - за минат труд, му припаѓа, месечно,
додаток на деца, и тод:
1) за дете до наполнети 6 години возраст - во износ
од 6.496 динари;
2) за дете од наполнети 6 до наполнети 15 години возраст, а за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 години возраст, како и за дете што наполнило повеќе од 15
години возраст, ако е на редовно школување во училиште
за средно насочено образование или во друго средно училиште - во износ од 7.840 динари;
3) за дете на редовно школување во виша НИКОЛА ИЛИ
на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се
школува во местото на службување™ односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете потполно неспособно за стопанисување - во износ од 9.408 динари;
4) за дете на редовно школување во виша школа или
на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се
школува надвор од местото на службувањето односно
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 10.752
динари.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за износот на додатокот наѓ
деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ",
бр. 16/86).
4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1987 година.
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 62-1
11 ноември 1986 година
Белград
Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници
Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, е. р.

961.
Врз основа на член бб став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници
донесува

ОДЛУКА
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО 1987
ГОДИНА
1. Старосните и инвалидските пензии и семејните
пензии остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ што го сочинува
личниот доход според прописите за личните доходи на активните воени лица што важеа во декември 1985 година,
се усогласуваат во 1987 година.
2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат
така што како нов пензиски основ се зема личниот доход
на чинот односно класата во смисла на член 18 став 4 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници што, според прописите за личните доходи на активните воени лица што важеа во декември 1986
година, им припаѓа на активните воени лица со соодветен
чин односно класа, како и посебни додатоци во смисла на
член 64 став 3 од тој закон.
Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на
нов основ за определување на семејната пензија, што го
сочинува усогласената старосна односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.
3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат
по службена должност, без донесување на посебно решение, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат .од 1 јануари 1987 година.
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 61-1
11 ноември 1986 година
Белград
Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници
Претседател
на Претседателството,
РахмнЈа Кафеник, е. р.

962,
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото
монетарно работење на народните банки на републиките
и народните банки на автономните покраини („Службен
лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност с$
одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи
на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на
СФРЈ", бр. 75/85, 38/86 и 59/86) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86 и
44/86), Советрот на гувернерите донесува

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА
ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА
1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр.
21/86, 30/86, 35/86, 38/86, 45/86, 51/86, 52/86 и 59/86), во
точка 31 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка,
кредитите за кредитирање на формирање на стоковни резерви на пченка од домашно производство од родот на
1986 година, банките можат да ги користат во височина до
70% од состојбите на кредитите што за таа намена к ги дале на Сојузната дирекција за стоковни резерви и на републичките и покраинските дирекции за стоковни резерви".
Во досегашниот став 2 кој станува став 3 зборовите:
„на став 1", се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2. .
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
О. бр. 157
19 ноември 1986 година
Белград
Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковић е. р.

963.
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бо.
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА
ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТ
1. Во Наредбата за задолжително атестирање на цемент („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/85) во точка 2 во
одредбата под а) по одредбата под 14) се додава одредба
под 15), која гласи:
„15) содржината на Сз А за сулфатно отпорен цемент."
2. Во точка 5 одредбата под 7 се брише.
I
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Досегашните одредби под 8 до 10 стануваат одредби
под 7 до 9.
3. Во точка 6 во одредбата под б) ставот 4 се брише.
4. Во точка 9 став 2 зборовите: „над 8 ООО I месечно"
се заменуваат со зборовите: „над 24 ООО I квартално", а
формулата: „хкаг.< х - К-ѕ" се заменува со формулата:
„хкаг < х — К.Ѕ.".
5. Во точка 15 став 3 точката на крајот се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: „од денот на издавањето
на атестот.".
6. Во точка 16 ставот 4 се менува и гласи: „Организацијата овластена за задолжително атестирање може да земе извадоци во временско растојание не помало од осум
часови и не поголемо од 24 часа.".
7. Во точка 19 во одредбата под б) во одредбата под
2) во првата алинеја зборовите: „дипломиран инженер по
технологија" се заменуваат со зборовите: „дипломиран
инженер по технологија, хемија или физика", а во одредбата под 16) по зборовите: „со температура" се додава: „20
± 2°С".
8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"
Бр. 07-2446/2
6 октомври 1986 година
Белград
Директор
, на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

964.
В^з основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член
60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод
за стандардизација издава

НАРЕДБА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ФАРОВИТЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР
1. На задолжителна хомологација подлежат фаровите за велосипеди со мотор.
2. Карактеристиките на квалитетот-на фаровите за велосипеди со мотор што подлежат на испитување, методите за испитување, постапката и начинот на земање мостри, контрола на сообразноста на сериски произведени
фарови за велосипеди со мотор со хомологираниот тип,
постапката на задолжителната хомологација, содржината
на извештаите за испитување заради издавање на соопштение за хомологацијата, изгледот на хомологационата
ознака и образецот на соопштението за хомологација се
дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на фаровите за велосипеди со мотор изработени врз основа на Правилникот бр. 56 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање
на Еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опрема и делови на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни договори и други спогодби), што претставуваат
составен дел на оваа наредба, а ге објавуваат во посебно
издание на Сојузниот завод за стандардизација.
3. Задолжителна хомологација на фаровите за велосипеди со мотор се врши на мостри што претставуваат
тип на фарови за велосипеди со мотор.
4. За типот на фарови за велосипеди со мотор, што
според извештајот за испитување на односниот тип ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.
5. Контрола на сообразноста на сериски произведените фарови за велосипеди со мотор со хомологираниот тип,
врши Сојузниот завод за стандардизација.
6. За хомологациони испитувања на фаровите за велосипеди со мотор може да се овласти организацијата на
здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот
за стандардизацијата, исполнува посебни услови:
1) да располага со следната опрема:
- со уреди за калориметриско испитување на светлоста;
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- со уреди за фотометриски испитувања;
2) да има работници за работи на испитувањето што
ги ^маат следните стручни квалификации и работно искуство:
- ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето - дипломиран инженер техничка насока со најмалку три години работно искуство;
- ако се во прашање стручни работници - техничари,
со најмалку пет години работно искуство; ѕ
7. Оваа наредба ќе се применува врз новоконструирани фарови за велосипеди со мотор, по истекот на 30 дена
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а за
фарови за велосипеди со мртор што се наоѓаат во сериско
производство, по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 07-3937/1
1 октомври 1986 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

965.
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член
60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод
за стандардизација издава

НАРЕДБА
ЗА ЗАДОЛЖИЊЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ПРЕДНИТЕ ПОЗИЦИОНИ СВЕТЛА, ЗАДНИТЕ ПОЗИЦИОНИ
СВЕТЛА,' СТОП-СВЕТЛАТА, ПОКАЖУВАНИТЕ НА
ПРАВЕЦ И НА СВЕТЛАТА НА ЗАДНАТА РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЦА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР И ЗА
МОТОЦИКЛИ
1. На задолжителна хомологација подлежат предните
позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец и светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли.
2. Карактеристиките на квалитетот на предните позициони светла, на задните позициони светла, на стоп-светлата, на покажувачите на правец и на светлата на задната
регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли, што подлежат на испитување, методите на испитување, постапката и начинот на земање мостри, контролата на сообразноста на сериски произведените предни позициони светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи на правецот и светла на задната регистарска
таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли со хомологираниот тип, постапката на задолжителната хомологација, содржината на извештајот за испитувањето заради
издавање на соопштение за хомологацијата и изгледот на
хомологационата ознака и образецот на соопштението за
хомологацијата се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација
на предните позициони светла, задните позициони светла,
стоп-светлата, покажувачите на правец, светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли, изработени врз основа на Правилникот бр. 50 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на Еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опрема и делови на моторни возила
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни договори и други спогодби) што претставуваат составен дел
на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
3. Задолжителна хомологација на предните починиоци светла, задните позициони светла, стоп-светлата, по|сажувачите на правец и светлата на задната регистарска
таблица за велосипеди со мотори и за мотоцикли, се врши
на мостри што претставуваат тип на: предни позициони
Светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи
на правецот, светла на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли.
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4. За типот на предните позициони светла, задните
позициони светла, стоп-светлата, покажуваните на правец
и светлата на задната регистарска таблица за велосипеди
со мотор и за мотоцикли, што според извештајот за испитувањето на односниот тип ги исполнуваат пропишаниве
услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.
5. Контрола на сообразноста на сериски произведени*
те предни позициони светла, задни позициони светла,
стоп-светла, покажувани на правецот и светла на задната
регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли со хомологиран тип врши Сојузниот завод за стандардизација.
6. За хомологациони испитувања на предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата,
покажуваните на правец и светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли, може
да се овласти организацијата на здружен труд која, покрај
условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува и посебни услови:
1) да располага со следната опрема:
- со уреди за колориметриско мерење на светлоста;
- со уреди за фотометриски мерења на светлото;
2) да има работници за испитувањето што ги имаат
следните стручни квалификации и работно искуство:
- ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата - дипломиран инженер техничка насока, со најмал-'
ку три години работно искуство;
- ако се во прашање стручни работници - техничари
со најмалку пет години работно искуство;
7. Оваа наредба ќе се применува на новоконструирани предни позициони светла, задни позициони светла,
стоп-светла, покажувачи на правец и светла на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли
во текот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ", а за предни позициони светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи на правец и светла
на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и
за мотоцикли што се наоѓаат во сериско производство по
истекот на една година од денот на објавувањето во
„Службен лист на СФРЈ".
8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 07-3938/1
1 октомври 1986 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

966.
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, на член 58 став 3 и на
член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист
на СФРЈ", бр. 38/77 и^ 1/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ШЛЕМОВИ
ЗА ПОЖАРНИКАРИ
1. На задолжително атестирање подлежат сите шлемови за пожарникари.
2. Задолжителното атестирање на шлемови за пожарникари од точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин:
1) за производите од домашно производство се атестира типот на шлемот со контрола на сообразноста на
производите од производството на атестираниот тип;
2) за производите од увоз се атестира.типот на производите од секоја увезена партија.
Под тип на шлем за пожарникар^ во смисла на оваа
наредба, се подразбира шлем за пожарникари од ист производител и од исто конструкционо решение.
3. На испитување подлежат следните карактеристики
на квалитетот на шлемовите за пожарникари:
1) ублажување на удирот;
2) отпорност кон пробивање;
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3) отпорност кон запад ивост;
4) електроизолациони својства;
5) бочна крутост.
4. Карактеристиките на квалитетот на шлемовите за
пожарникари, определени во точка 3 на оваа наредба, се
испитуваат на начинот што е пропишан со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 2.В 1.400 - Лични заштитни средства.
Шлем за пожарникари.
5. Карактеристиките на квалитетот на шлемовите за
пожарникари што подлежат на испитување се утврдени во
југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 2.В 1.400 - Лични заштитни
средства. Шлем за пожарникари.
6. Производителот или увозникот, со барање за атестирање што го поденсува до овластената организација на
здружен труд, е должен да ги достави и следните податоци:
1) фирмата, односно називот и седиштето;
2) основните технички податоци;
3) техничката документација: цртеж со спецификација на материјалот, упатство за употреба и рок на траење.
За шлемовите за пожарникари што се увезуваат, покрај наведените податоци, увозникот доставува и податоци за испораката, и тоа: видот и типот на производот, називот на производителот и на земјата на потеклото, бројот и датумот на фактурата, местото и датумот на пристигнувањето, бројот на царинската декларација и количината.
7. Мострите за испитување на пропишаните карактеристики на квалитетот на шлемовите за пожарникари ги
зема организацијата на здружен труд овластена за атестирање.
За производите од домашно производство мострите )
се земаат од производството, а за производите од увоз од складиштето на увозникот.
За испитување заради задолжително атестирање се
земаат по пет мостри од ист тип.
8. Извештајот за испитување на шлемовите за пожарникари содржи податоци:
1) за поизводот (назив, конструкција, година на производството);
2) за производителот, односно увозникот (фирма, односно назив и седиште);
3) за земањето на мострите (број и датум на записникот за земањето на мострите);
4) за количината на произведените, односно увезените шлемови за пожарникари;
5) за прописите според кои е вршено испитувањето,
односно постапките на испитување;
6) за резултатите од испитувањето;
7) за заклучокот со образложение за издавање или одбивање на атестот;
8) за бројот на издадениот атсест;
9) за датумот и местото на извештајот за испитувањето.
9. За производите од точка 1 на оваа наредба за кои
со испитувањето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови и барања во поглед на карактеристиките
на квалитетот, организацијата на здружен труд овластена
за атестирањето издава атест, кон кој го прилага извештајот за испитувањето.
Ако која и да е од испитаните мостри не ги задоволи
условите на квалитетот пропишани со оваа наредба, по- >
вторно се земаат двапати повеќе мостри од истото производство односно испорака. Ако некоја од повторно земените мостри не ги задоволи пропишаните услови на квалитетот, атест не се издава.
Важењето на атестот на типот престанува и кога ќе се
извршат измени во конструкцијата или врз материјалот
на атестираниот тип на шлемот за пожарникар^ Во тој
случај производителот е должен за извршените измени да
ја извести овластената организација што го издала атестот, заради повторно атестирање на типот.
10. Шлемот за кој е, издаден атест, производителот
односно увозникот го означува со атестен знак.
Означувањето со атестен знак се врши со втиснување
или со етикета на шлемот, при што големината В од точка
4 од Наредбата за изгледот и употребата на атестниот
знак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81) изнесува
од 10 пип до 25 шш.
11. Контрола на сообразноста на шлемот за пожарникари со атестираниот тип се врши секоја втора година, и
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а) од страна на определени сојузни органи на управата и на сојузните, организации, на самоуправните организации и заедници и на општествените организации во федерацијата, како нивни претставници, и тоа:
1) од Сојузниот секретаријат за надворешни работи:
д-р Радован Милановиќ, началник на Управата за работниците на работа во странство;
2) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана:
полковник д-р Бранислав Поповиќ, началник на Санитетската управа;
3) од Сојузниот завод за општествено планирање:
Десимир Гузина, директор на Секторот за социјален
развој и општествена дејност;
4) од Стопанската комора на Југославија:
Љубомир Мацут, секретар на Координациониот одбор за кадри во стопанството;
5) од Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија:
Тарик Каравдиќ, генерален секретар на Конференцијата;
6) од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија:
Јован Поповиќ, делегат во Советот на Сојузот на заедниците;
7) од Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија:
д-р Никола Шуменковић, секретар на Сојузот;
8) од Сојузот на самоуправните интересни заедници
за вработување на Југославија:
Енвер Бериша, претседател на Собранието;
9) од Координациониот одбор на републичките и
покраинските заедници за детска заштита:
Рустем Вента, претседател на одборот;
10) од Координациониот одбор на Самоуправните
интересни заедници за социјална заштита на републиките
и автономните покраини:
Петко Димитревиќ, претседател на Координациониот одбор;
б) од страна на извршните совети на собранијата на
републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како нивни претставници, и тоа:
1) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:
Мате Пачак, член на Извршниот совет и претседател
на Републичкиот комитет за труд и вработување;
д-р Момир Мацановић член на Извршниот совет и
967.
претседател на Републичкиот комитет за здравство и соВрз основа на член 14 став 2 од Законот за царинскацијална заштита;
та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), директо2) од Извршниот совет на Собранието на Социјалисрот на Сојузната управа за царини, донесува
тичка Република Македонија:
д-р Тито Беличанец, член на Извршниот совет и преРЕШЕНИЕ
тседател на Републичкиот комитет за труд;
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ
Милован Шиковски, член на Извршниот совет и преРЕФЕРАТ ВЕЛИКА КЛАДУША ПРИ ЦАРИНАРНИЦА- тседател на Републичкиот комитет за здравство и социјалТА БОСАНСКИ НОВИ
на политика;
1. Царинскиот реферат Велика Кладуше при Џари-,
3) од Извршниот совет на Собранието на Социјалиснарницата Босански Нови почнува да работи на 1 јануари> тичка Република Словенија:
1987 година.
Петер Тош, член на Извршниот совет и претседател
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот
на Републичкиот комитет за труд;
на објавувањето во „Службен лист на СФЃЈ".
д-р Димко Лесковшек, член на Извршниот совет и
05/1 бр. 89§4
претседател на Републичкиот комитет за здравствена и со5 декември 1986 година
цијална заштита;
4) од Извршниот совет на Собранието на СоцијалисБелг ад
Р
Директор
тичка Република Србија:
на Сојузната управа за
Томислав Младеновиќ, член на Извршниот совет и
царини,
претседател
на Републичкиот комитет за труд;
Звонко Пошќиќ, е. р.
д-р Драгиша Филимоновиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравје и
т .
социјална политика;
5) од Извршниот совет на Саборот на СоцијалистичВрз основа на член 3 став 1 од Одлуката за составот
ка Република хрватска:
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр.
Зорка Билаловиќ, член на Извршниот совет и претсе26/7$, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот
дател на Републичкиот комитет за труд и вработување;
комитет за труд, здравство и социјална заштита, донесува
д-р Младен Радмиловић член на Извршниот совет и
претседател на Републичкиот комитет за здравствена и соРЕШЕНИ^
цијална заштита;
ЗА УТВРДУВАЊЕ СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КО6) од Извршниот совет на Собранието на СоцијалисМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА
тичка Република Црна Гора:
ЗАШТО 1 А
Вукола Василевић член на Извршниот совет и пре1. Се утврдува дека во СОЈУЗНИОТ комитет за труд,
тседател на Републичкиот комитет за труд, зравство , боздравство и социјална заштита се делегирани:
речко-инвалидскаи социјална заштита;
тоа на следниот начин: организацијата овластена за атестирање зема мостри - три, шлема според свој избор, и ги
испитува следните карактеристики на квалитетот:
1) ублажување од удирот;
2) отпорност кон пробивање;
3) отпорност кон запаливост.
12. За атестирање на шлемови за пожарникари може
да се овласти организација на здружен труд која во поглед
на опременоста, стручните квалификации на кадрите, ги
исполнува следните услови:
1) да располага со долу наведената опрема:
а) со комора за кондиционирање;
б) со апарат за испитување на ублажување од удирот;
в; со апарат за испитување на отпорноста кон пробивање;
г) со апарат за испитување на западивоста;
д) со апарат за испитување на електроизолационите
својства;
ѓ) со апарат за испитување на бочната крутост, и
е) со друга вообичаена лабораториска опрема.
2) за работите на атестирање да има работници што
ги имаат следните стручни квалификации:
а) ако е во прашање работник кој раководи со испитување на шлемови - висока школска подготовка од соодветна струка со најмалку три години работно искуство на
работи на испитување на шлемови за пожарникари;
б) ако е во прашање стручен работник - виша или
средна стручна подготовка од соодветна струка со најмалку две години работно искуство на работи на испитување
на шлемот.
13. Организацијата на здружен труд овластена за
атестирање е должна да го изврши атестирањето на шлемови во рок од 30 дена од денот на земањето на мострите
на шлемови.
14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Бр. 04/1-3146/1
16 јули 1986 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, е. р.

в
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д-р Илија Павловиќ, заменик на претседателот на Републичкиот комиет за труд, здравство, боречко-инвалидска и социјална заштита;
7) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:
Иштван То*ћ, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за труд;
д-р Томислав Павловиќ, член на Извршниот совет и
претседател на Покраинскиот комитет за здравје и социјална политика;
8) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово:
Ибиш Красниќи, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за труд;
прим. д-р Љубинко Ѓорѓевиќ, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за здравство
и социјална политика.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за утврдување составот на
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/82).
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Член 4
Во член 4 по зборовите: „слепите лица" се додаваат
зборовите: „и лицата заболени од дистрофија и сродни
мускулни и невромускулни болести", а по зборовите: „слепи лица" се додаваат зборовите: „и на лица заболени од
дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести",
а по зборовите: „Сојузот на слепите на Југославија" се додаваат запирка и зборовите: „односно Сојузот на дистрофичарите на Југославија".
Член 5
Овој договор се применува од 1 јули 1986 година.
Член 6
Овој договор е потпишан во девет идентични примероци, кои се сметаат за автентични текстови.
Член 7
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собранијата на републиките и собранијата на автономните
покраини.
Член 8
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на
СФРЈ".

Бр. 01-3230
19 септембри 1986 година
Белград
Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, е. р.

969.
Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет
на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот
совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет
на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на
СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР
Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА
ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ НА СЛЕПИ ЛИЦА И НА НИВНИТЕ
ПРИДРУЖНИЦИ
Член 1
Во Договорот за правото на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните придружни^
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/79), во член 1 став 1
по зборовите: „на слепи лица" се додаваат запирка и зборовите: „на лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невро мускулни болести".
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Како лице заболено од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести, во смисла на овој договор, се
смета лице на кое му е утврдена I категорија инвалидност
или лице на кое му е утврдена односно призната потреба
за нега и помош од страна на друго лице".
Член 2
Во член 2 став 1 зборовите: „на слепите лица" се заменуваат со зборовите: „на лицата од член 1 на овој договор".
Член 3
Во член 3 по зборовите: „на слепи лица", се додаваат
запирка и зборовите: „на лица заболени од дистрофија и
сродни мускулни и невромускулни болести", а по зборовите: „слепи лица" се додаваат запирка и зборовите: „лица
заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести".

И април 1986 година
Белград
За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Менсур Смајловић, с.р.
член на Советот и републички секретар за финансии
За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Каменчо Ѓоргов, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика
За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
д-р Динко Лесковшек, с.р.
заменик на претседателот на Републичкиот комитет за
здравствена и социјална заштита
За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Милорад Шкрбић, с.р.
член на Советот и републички секретар за финансии
За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
д-р Младен Радмиловић, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет
за здравствена и социјална заштита
За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Драгослав Турановиќ, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет
за труд, здравство, боречкогинвалидска и социјална
заштита
За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
д-р Стеван Новаков, с.р.
член на Советот и претседател на Покраинскиот комитет
за здравје и социјална заштита
За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
примариус д-р Љубинко Ѓорѓевиќ, с.р.
член на Советот и претседател на Покраинскиот комитет
за здравство и социјална политика
По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и
увозот, објавена во „Службен лист на. СФРЈ", бр. 61/86, се
покраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ
Во точка 1 под реден број 49 наместо бројот: „3" треба да стои: „зб-2".
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 9
декември 1986 година.
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944. Закон за измени и дополненија на Законот за
прометот на стоки и услуги со странство
945. Одлука за избор на претставник и заменик-претставник на Собранието на СФРЈ во Советот
на Енциклопедијата на Југославија
946. Одлука за именување на одделни членови на
Советот на Меморијалниот центар „Јосип
Броз Тито"
947. Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Издавачкиот совет на НИГРО
„Борба" и во Издавачкиот совет на весникот
„Борба"
948. Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на примената на критериумите и показателите од чл. 8 и 9
на Општествениот договор за функциите на
НИГРО „Борба" и за обезбедувањето средства
за остварување на задачите на весникот
„Борба"
949. Одлука за условите и начинот на користење на
средствата за станбени потреби обезбедени во
Буџетот на федерацијата за 1986 година
950. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието
на СФРЈ за спроведувањето на Заклучоците на
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово под притисок
Ф*1. Заклучоци на Соборот на републиките и .покраините на Собранието на СФРЈ за Извештајот
за економско-финансиската положба на стопанството и банките во СР Македонија, СР
Црна Гора и САП Косово
952. Одлука за измени и дополненија на Одлуката
за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало
?53. Одлука за измени и дополненија на Одлуката
за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во
1986 година
154. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за возила за внатрешен
транспорт

20г >
2011
2011

2011

2012
2012

2013

2014

2015

2018
2018

955. Правилник за начинот на употреба и за класификација на еталоните на единица за јачина на
магнетно поле
956. Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за пиезоелектрични вибратори
957. Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за металографски и механички испитувања на метали и за металургијата на прав
958. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за југословенските стандарди за гасови
959. Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за електрични инсталации во згради
960. Одлука за износот на додатокот на деца на воените осигуреници
961. Одлука за усогласување на пензиите во 1987
година
962. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за
условите за користење на примарната емисија
во 1986 година
963. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за задолжително атестирање на цемент
964. Наредба за задолжителна хомологација на фаровите за велосипеди со мотор
965. Наредба за задолжителна хомологација на
предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец и на светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли —
966. Наредба за задолжително атестирање на шлемови за пожарникари
967. Решение за почетокот на работата на Царинскиот реферат Велика Кладуша при Царинарницата Босански Нови
968. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална
заштита
969. Договор за измени и дополненија на Договорот за правото на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните
придружници
Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за
распоредување на стоките на форми на извозот и увозот

2019
2019

2019
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022

2022
2024
2023
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НОВО

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Број 67 - Страна 2011

АКТУЕЛНО

ВАЖНО

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Во „Службен лист на СФРЈ", бр. 57 од 24 октомври 1986 година е објавена Одлуката за документацијата за остварување на правото за покритие на курсните разлики по странски кредити, Упатството за пополнување на обрасците и обрасците
НБЈ - К Р - 1 , 2 , 3,4, 5 и 6.

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ОБРАСЦИТЕ:
1. Образец НБЈ - КР - 1 ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ
2. Образец НБЈ - КР - 2 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ
3. Образец НБЈ - КР - 3 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 6 НА
ЗАКОНОТ
4. Образец НБЈ - К Р - 4 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ (клириншко
валутно подрачје)
5. Образец НБЈ - КР ~ 5 ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ
6. Образец НБЈ - КР - 6 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД Ш Љ Ј Ш
ЗАКОНОТ
Обрасците се отпечатени во комплети по четири обрасци и еден
комплет е доволен за едно барање или за повеќе барања од определена област.
Цена на еден комплет е 1.500:-

Покрај обрасците НИУ Службен лист на СФРЈ издаде книга (брошура) со обрасците:

КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПО ОПРЕДЕЛЕНИ
КОНВЕРТИРАНИ КРЕДИТИ
Оваа книга ги обработува сите прописи од областа на курсните разлики, дава
коментари, подробни упатства и објасненија по прашањето на курсните разлики.
Исто така се обработени примери за пополнувале на обрасците, како и сето друго
што е врзано за остварувањето на правото на курсна разлика.
Книгата е печатена во ограничен број примероци, на српскохрватски јазик.

Цена 1.500.Порачки прима: НИУ Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Поштенски фах 226, телефони 651-671 и 651-985, телекс 11756.
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Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1.

